
JUNTA DE FREGUESIA DA ESTRE L A 

Ata da primeira reunião do júri do Procedimento Concursal comum para 
constituição de relação jurídica de emprego público, em regime de 
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado para 
preenchimento de dois posto de trabalho - carreira e categoria de Técnico 
Superior previstos e não ocupados do mapa de pessoal da Freguesia da 
Estrela. 

Ao vigésimo dia do mês de abril de dois mil e vinte, pelas dez horas, reuniu o 
júri do Procedimento concursal comum para constituição de relação jurídica de 
emprego público, em regime de contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado para o preenchimento de dois posto de trabalho - carreira 
e categoria de Técnico Superior previstos e não ocupados do mapa de pessoal 
da Freguesia da Estrela, designado por deliberação da Junta de Freguesia da 
Estrela em reunião datada de 12 de fevereiro de 2020, e constituído pelo 
Presidente do júri, Anna Patrício, Chefe de Divisão, 1° Vogal efetivo, Ana 
Moreira, Diretora do Gabinete de Recursos Humanos, 2° Vogal efetivo, Mafalda 
Cambeta, Chefe Intermédia de 3.o Grau, para proceder à análise das 
candidaturas e elaborar a lista de Admitidos e Excluídos. 

As candidaturas recebidas: 

Referência A- Área do Ambiente - 3 candidaturas. 
Referência B- Área da Geografia- 5 candidaturas 

De acordo com o ponto 7.1 do Aviso de abertura do Procedimento Concursal, o 
Júri deliberou, por unanimidade: 
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Referência A: 

Admitir os seguintes candidatos para a área do Ambiente, na carreira de 
Técnico Superior: 

Ana Filipa Correia Mina Baía Fernandes 

Excluir os seguintes candidatos para a área do Ambiente, na carreira de 
Técnico Superior: 

Maria De La Salete Ferreira de Campos Duarte, por ausência 
De formação base adequada. 

Carlos Henrique Moura Alves, por ter enviado o formulário por email. 

Referência B: 

Admitir os seguintes candidatos para a área da Geografia, na carreira de 
Técnico Superior: 

Maria De La Salete Ferreira de Campos Duarte 
Miguel Rapoula Ferreira 
Ricardo Morgado Silva 
Rogério Paulo de Sousa Madeira 

Excluir os seguintes candidatos para a área da Geografia, na carreira de 
Técnico Superior: 

Tiago Filipe Cardoso, por ausência de formulário assinado e datado. 
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Mais deliberou o júri notificar os candidatos para, no prazo de 10 dias úteis, 
usar do direito a pronunciar-se, em sede de audiência prévia, nos termos dos 
artigos 22.0 e 23.º da Portaria 125-A/2019, de 30 de abril. 

Nada mais havendo a tratar, o Presidente do Júri deu por encerrada a reunião, 
de cujo conteúdo se lavrou a presente ata, que depois de lida e achada 
conforme, foi assinada e rubricada pelos membros do júri. 

A Presidente do Júri 

Anna Patrício 

O 1 ° Vogal Efetivo 

Ana Moreira 

O 2. 0 Vogal Efetivo 

Mafalda Cambeta 


